
يفيييد العلل ذكر أن ذلك وجه الشرعية الحكام علل لهم يبين حيث بعباده
اا واقتناعها النفس في طمأنينة ؟ إيش المعلييل الحكييم بييذلك أكييثر اقتناع
اا ويفيد اا بشيء تأمر ل وأنها الشريعة سمو أيض شيييء لكييل لبييد بييل عبثيي
الحكم عليها ينبني التي المناسبة الحكمة من به تأمر

اا العلل ذكر فوائد ومن  نقيييس أن أمكيين عاميية كييانت إذا العلة : أن أيض
. الحكم في به فنلحقه العلة تلك في وافقه ما المعلل على
أن يمكيين مييا بدفع بالمرأة وجل عز الله : عناية الكريمة الية فوائد ومن
اى فيه يكون كك:  لقوله عليها أذ لل كذ كن ى ((  دد دن كأ كن كأ دف كر دع كن كفال يي دي كذ دؤ ) .) يي
فيكييون المييرأة عن الذى كف الحجاب في : أن الكريمة الية فوائد ومن
هييذه علييى ويتفييرع تؤذى أن من لها ورفعة لها وإعزاز لها كرامة ذلك في

إذل ل ونحوه الحجاب :" إن يقولون الذين أولئك نظر قصور بيان القاعدة
الكييذب أعظييم كييذبتم لهييم " فنقو ل لها وإهانة كرامتها من وغض للمرأة

الفساق أذى ، الذى عنا يدفع الذي هو حجابها فإن الفرى أعظم وافتريتم
كالجيفيية الراذ ل لهييؤلء بالنسييبة تكييون الجميليية المييرأة لن لها وتتبعهم

فيييه انزلييق مييا نعرف وبهذا الرائحة على ولو يتبعوها أن لبد الكلب أمام
حيييث المرأة عن الشرعي الحجاب رفع في السلمية الشعوب من كثير
الييذين المييم أولئييك فييي فتشت ما فتشت ولو الكبيرة المفاسد إلى أدى

اا لوجدت والتحضر التمدن يدعون البغياء مين الحواميل مين وكيثيرا كييثير
ال هذا والزنا ال الحمل من المانعة الحبوب يستعملن عمن فض عميين وفض

ومناهييج السييلم أن علييى يييد ل هييذا وكييل يستتم أن قبل الحمل يجهضن
كك النظميية كل من وأحسن المناهج كل أسمى السلم لل كذ كننن ى ((  دد دن كأ كأ

كن دف كر دع كن كفال يي دي كذ دؤ .  ) نعم) يي
وهييي وجييل عييز للييه والرحميية المغفرة : إثبات الكريمة الية فوائد ومن

كن((  الكريمين السمين هذين من مأخوذة ككنا يه كو لل ررا ال يفننرو رمنننا كغ لحمي )) كر
مطابقيية ؟ مطابقة دللة أو تضمن دللة السمان عليهم د ل الوصفان هذا

الكريييم لن التزام دللة الكرم على السمان هذا يد ل اللتزام دللة وفي
كن((  يرحم الذي وهو يغفر الذي هو ككنا يه كو لل ررا ال يفرو رمنا كغ لحمي  . )) كر
دن:  تعالى قا ل ثم لئ كل دم ((  له كل كت دن كن كي يقرو لف كننا يم دل كن ا لذي للنن دم لفنن ي كوا له لب يلننرو يق

ضض كر اللييه عناييية : شدة الفوائد من الكريمة الية هذه في آخره ) إلى) كم
فييإن ظيياهرة قبلهييا بييالتي هييذه الية علقة فإن المؤمنين بنساء وجل عز

اا النيياس أكييثر هييم مييرض قلييوبهم فييي والييذين المنييافقين لذييية تعرضيي
اللييه عناية كما ل ففيه الية هذه في السابقة الية أعقب فلهذا المؤمنات
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. المؤمنين بنساء تعالى
الثل ث الصييفات بهييذه المتصييفين لهييؤلء الشييديد : الوعيييد فوائدها ومن

والرجاف. القلب ومرض النفاق الذميمة
أن يجييوز فييإنه عييداؤه وتييبين المنييافق نفيياق ظهيير إذا : أنه فوائدها ومن

دن:  لقوله نفاقه يقتضيه بما يعامل لئ كل دم ((  له كل كتنن دن كك_  كي لننن كي لر دغ ين دم كل لهنن )) لب
مييرض قلييوبهم فييي والييذين المنييافقون هييؤلء هييل البحييث لنييا وسييبق

لهييل رأيييين ذلك في إن وقلنا ؟ ل أم أعمالهم عن انتهوا هل والمرجفون
اللييه أن نييرى لم لننا ذلك عن انتهوا الرأيين هذين من القرب وأن العلم

بأن القو ل من بكثير أقرب وهذا بهم وأغراه عليهم رسوله سلط وجل عز
. نعم الوعيد إخلف باب من يغره لم تعالى الله

والرجيياف القلييب ومييرض النفاق من : التحذير الكريمة الية فوائد ومن
ويغريهييم عليهييم رسييوله الله يسلط بأن ينتهوا لم إذا هؤلء توعد الله لن
الخلق أرذ ل من فإنه فظاهر النفاق أما معلومة الصفات هذه وقلت بهم
حد ث إذا وأنه أخلف وعد إذا أنه المنافق بها يتصف التي الصفات من لن

الجتماعييية الصفات أرذ ل من وهذه خان اؤتمن وإذا غدر عاهد وإذا كذب
لن البدن مرض من أشد القلب مرض فإن مرض قلوبهم في الذين وأما

مييرض وأمييا النسييان يتحملييه قييد الذي الحسي اللم يوجب البدن مرض
والموت كلها الحياة وضياع النفسي القلق يوجب فإنه بالله والعياذ القلب

دع كوال ((:  تعالى الله قو ل إلى واسمع المعنوي لط دن يت كننننا كمنن دل كف دغ يه كأ كبنن دل كق
دن كننا كع لر دك كع لذ كب لت يه كوا كروا كن كه ككنا يه كو ير دمنن رطنننا كأ ير أكييثر مييا]28)[الكهييف:) يف

إذا وأنييت فائييدة بل تضيييع الله ذكر عن غفل من على تضيع التي الوقات
قلبييك تلحظ أن عليك فيجب فائدة بل ضائعة أوقاتك أن نفسك من رأيت
نظييرت لييو أو رأيت ولو الله ذكر عن القلب غفلة من إل يكون ل هذا فإن
وميين المؤلفييات ميين أنتجييوا مييا العلميياء أنتج كيف التاريخ من سبق فيما

ميين أقييل تكون قد أوقات في أيديهم على تخرجوا الذين العلماء فطاحل
حتى ذكره من قلوبهم به الله مل ما بسبب وذلك أنت عشته الذي الوقت
لميرض لهيذا تنتبيه أن فعلييك واحدة لحظة منها يضيع ل أعمارهم صارت
اللييه نسييأ ل القلييب فييي المرض تفشى إذا لنه بمداواته تبادر وأن القلب
اا يحق فل عليه ويطبع يموت قد العافية ال يبطل ول حق الرجيياف وأما باط

اا فهذا قلوبهم في الذعر وإلقاء المؤمنين الناس وتخويف الخلق من أيض
موقييف مييوقفه يكييون أن القييل علييى المييرء علييى الواجب لن الذميمة
ول منكييم أكييثر عييدوكم ويقييو ل بييالمؤمنين ويرجف يذهب أن أما المحايد
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. النفاق علمات من هذا فإن وفعل فعل وعدوكم تغلبوه أن يمكن
يقييوي مييا المييؤمن علييى يدخل أن للنسان ينبغي : أنه الية من ويستفاد
العمييل من غيره في أو الله سبيل في الجهاد في سواء وينشطها عزيمته

. النافع
عبييد مكلييف وسييلم عليييه اللييه صلى النبي : أن الكريمة الية فوائد ومن

اا) بهننم (( لنغرينك:  لقييوله وينهييى يييؤمر بهييم اللييه يغييره لييم إذا ) إذ
. فيه له يؤذن حتى والتوقف الكف عليه فالواجب

بقييائه فييي ميين أو بقيياؤه ميين إجلء : مشروعية الكريمة الية فوائد ومن
كك((  ؟ تؤخييذ أين من ضرر لن كي لر دغ ين دم كل لهنن لم لب كك ال يثنن كننن يرو لو كجنا كهنننا يي لال لفمي لإ
رال للمي اا يكيين لييم إذا الزانييي في الجلء هذا نحو ثبت  وقد)) كق فييإنه محصيين
سيينة لمييدة فيييه زنييا الييذي البلد عن أو وطنه عن ويغرب جلدة مائة يجلد
اا وثبت ال يأخييذوا ولييم الناس أخافوا إذا الطريق قطاع في الجلء أيض مييا
اا يقتلوا ولم اا الجلء وثبت ويبعدون الرض من ينفون فإنهم نفس فييي أيض

ال وكييان الحجيياج بيين نصر نفي عمر بن الخطاب فإن التعزير اا رج وسيييم
قائل يقو ل به يتغزلن بدأن النساء إن حتى

نصر إل ى سبميل من أم      فأشربهنا خمر إل ى سبميل من هل"  
" حجناج بن

صرن رأسه حلق فلما به الناس تفتتن ل حتى رأسه يحلق أن عمر فأمره
ينفييى أن عنييه اللييه رضييي عميير فرأى الحلق بعد آخر وجه من به يتغزلن
اا وكذلك البصرة إلى فنفاه اا الحطيئيية أيضيي ميين والبعيياد النفييي فأصييل إذ

لم(( :  قييوله وهييو القييرآن عليييه د ل يعنييي القييرآن فييي ثابت الرض ال يث
كك كن يرو لو كجنا كهنا يي لال لفمي رال لإ للمي  . )) كق

النفيياق للعيين سييبب الثلثيية الوصيياف هذه : أن الكريمة الية فوائد ومن
)) ملعرونمين((  : لقييوله الرجيياف والثييالث القلييب ومييرض ؟ بعد إيش
) .) (( ملعرونمين الوصف بهذا يتصفون فإنهم ينتهوا لم إذا يعني
: لقييوله قتلييه يجييوز فييإنه نفيياقه أظهيير إذا المنييافق : أن فوائييدها وميين

رال وقتلروا (( أخذوا فييإنه المييؤمنين أذييية عيين ينتييه لييم إذا ) هذا) تقتمي
يعلييم كييان وسييلم عليه الله صلى النبي أن ذلك على يرد ول ويقتل يؤخذ

اا المنافقين من عيين كييف وسييلم عليه الله صلى النبي لن بأعيانهم أقوام
را أن النننناس يتحنندث ( لئال:  قييا ل قتلهييم ) أصننحنابه يقتننل محمنند
إليه الدعوة ابتداء في زا ل ما والسلم السلم عن تنفير ذلك في فيكون

مييا يستسييرون والسييلم الصييلة عليه الرسو ل عهد في المنافقين إن ثم
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رسييوله إلييى تعييالى اللييه أوحيياه وحييي في أو القو ل لحن في إل يعرفون
. وسلم عليه الله صلى
اا اللفيياظ فييي المبالغة : استعما ل الكريمة الية فوائد ومن ومعنييى لفظيي

بحر أو بر في مكان أي ) في) اخذوا ثقفروا (( أينمنا:  فقوله معنى أما
اا جو أو اا أو كان قريب (( أينمنننا:  قييوله في الشرط عموم من أحسن بعيد

: قييوله اللفييظ فييي المبالغيية ميين الثيياني ) والييوجه) أخننذوا ثقفننروا
رال (( وقتلروا (( قتلروا نعييم قتييل وقتلييوا قوله من أبلغ هذا ) لن) تقتمي

رال اا والمعاني اللفاظ في المبالغة استعما ل ) ففيه) تقتمي والمبالغيية أيضيي
قييوله من مأخوذة اللفاظ في والمبالغة الشرط من مأخوذة المعاني في

رال (( قتلروا:  ) .) تقتمي
 ) نعم) الله (( سنة اليوم درس ابتداء وجل عز الله قا ل ثم

؟...:  الطالب
اا نعم : أي الشيخ اا يتعرض هو لنه له تعزير تعزير ففيه نفسه ويعرض أيض

.  أخرى جهة من لفتنته كف وفيه جهة من
قييا ل جلبابهييا ميين تييدني ) المييرأة) جالبميبهننن مننن علميهم (( يدنمين

اا إل وجههييا " تغطييي ابيين عبيياس ومنهم المفسرون تخرجهييا واحييدة عينيي
 . الطريق لتنظر

؟... الكتابيات...:  الطالب
مييوجه الخطيياب ) لن) المؤمنمين (( نسناءقوله:  أن لنا : سبق الشيخ

يسييترن أن يجييب المؤمنات غير أن حتى نعم أي المؤمنات فغير وإل لهن
أكييثر المؤمنييات غير في الفتنة تكون ربما بل حاصلة الفتنة لن وجوههن

إليهييا يتوصل أو يحارشها أن من أعظم ذنبها كافرة هذه يقو ل الرجل لن
 . بالزنا

؟...:  الطالب
ميين يمنعييون ولهييذا الظاهرة المور في ولسيما مخاطبة ، ل ، : ل الشيخ
. شريعتهم في مباح أنه مع ذلك أشبه وما والخنزير الخمر إظهار

؟...:  الطالب
 ؟ تقولون : إيش الشيخ

. : المدينة الطالب
للواقييع بيييان هييذا لكيين السييوى وغييير المدينيية ، يخييالف مييا : ل الشيييخ

اا كان إذا والقيد ، للواقع بيان للمدينة... . إيييش لييه مفهييوم فل للواقع بيان
اللييه الن حرب وبينهم بينا ما إنه هذا إن نقو ل أو هذا في يدخل ؟ تقولون

4



  نعم الن ذليلين حالنا يرحم
نكييون أن نحييرص أننييا فوائييده ميين ، الفوائد من هذا يكون أنه ربما وأنه 

. يمكن ما أو مثلهم
؟...:  الطالب
ذكيير إذا ، حييرام فهييو والتعظيييم التخويف سبيل على ذكر إن : هو الشيخ

شيييء كييل لن حييرام هيذا شأنهم وترفيع الكفار هؤلء تعظيم سبيل على
لننا حرام فهذا منزلة قلوبنا في لهم يكون وأن الكافرين نعظم أن يوجب

كينا نييبيه بييه اللييه أميير بما الكفار اتجاه مأمورون كهنننا ((  يي ي ي كأ لبنن لن لد ال لهنن كجنا
كر لفنا يك دل كن ا لقمي لف كننا يم دل دظ كوا يل دغ دم كوا لهنن دمي كل بييأن ومييأمورون]73)[التوبيية:) كع

دم ((:  تعييالى الله قا ل نعم يغيظهم ما كل نفعل يهنن يل كث كم لل لفنن ي كو لجمينن دن لل ا
عع در كز كج كك كر دخنن يه كأ كأ دط يه كشنن كر كز كظ كفننزآ كل دغ كت دسنن كرو ى كفنا كت دسنن كلنن ى كفنا له كع لق يسننرو
يب لج دع كع يي لرا يز كظ ال لغمي كمي يم لل له كر لب لفنا يك دل كوال ((:  تعييالى وقا ل]29)[الفتح:) ا

كن يئرو كط رئنا كي لط درو يظ كم لغمي كر كي لفنا يك دل كن كوال ا يلرو كننننا دن كي وو لمنن يد رال كعنن دمي لال كن كب لإ لتنن يك

دم يه له كل ضل لب كم ضح كع لل وإهانتهم بإغاظتهم مأمورون فنحن]120)[التوبة:) كصنا
الهيبيية وإلقاء مقدرتهم وبيان شأنهم تعلية فيه ما نذكر أن أما استطعنا ما

. قلت كما يجوز ل هذا فإن منهم قلوبنا في
 ؟...:  الطالب
اا إما... لكن يكون : قد الشيخ اا نعم... ذعرا وال إكرام لله فالحمد كان وأي

وبقييي لنييدن إلييى سييافر اللييه رحمييه رجل حدثني وأنا الله نعمة من فهذا
فصيياروا يقو ل شيء وكل وعقا ل مشلح عنيزة في يلبسه كما لباسه على

اا يكرمونني اا إكرام البيياب يتبييادرون السيييارة أركب جيت إني حتى عظيم
إل يعييد مييا لباسييهم يلبييس يييروح  عندنا من يروح اللي بيننا ، لي ليفتحوه
ميين بييه يهتمييون رسييمية صييفة له كان إن إل به يهتمون ما الذبل كحامل

اللييه اتييق ميين حييا ل كل على بماله ينفعهم أن يمكن كان أو رسميته جهة
اللييه من وخاف الناس يتقك الله اتق القلوب في هيبة له الله جعل تعالى

. طيب الناس يخافك
كة:  قا ل ثم لن يس له ((  لل كن لف ي ال لذي لل دروا ا كل دن كخ يل لم دبنن دن كق كلنن كد كو لجنن لة كت لن يسنن لل

له لل رال ال لدي دب كيم ، مصييفين إل بدأنا ما لكن الوقت انتهى]62)[الحزاب:) كت
. التفسير حصة ربع إل ساعة ؟

إل عنييدنا مييا لن السييورة نكمييل عشان ودنا ) إحنا) الله (( سنة:  قا ل
يييوم حييتى الخميييس ويييوم ل واحييد يييوم إل فييي مييا ، كييان إذا إل درسين

.  نعم كان إن الثلثة عدد نشوف يمكن الخميس
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كة:  وجل عز الله يقو ل لن يس له ((  لل كن لف ي ال لذي لل دروا ا كلنن دن كخ يل لمنن دبنن دن كق كلنن كو
كد لج لة كت لن يس له لل لل رال ال لدي دب اللييه وسنة الطريقة بمعنى ) السنة) (( سنة )) كت
: فإنهيا الشيرعية السينة أميا شيرعية وسنة كونية : سنة نوعان وجل عز

((:  تعييالى قييا ل كمييا المم باختلف وتختلف العباد مصالح بحسب تكون
ول يك كننا لل دل كع دم كج يك دن رة لم كع در رجنننا لشنن كهنا دن لم هييذه كييانت وإن]48)[المائييدة:) كو

وأسييمائه اللييه بييذات يتعلييق فيمييا التوحيييد أصو ل في تتفق كلها الشرائع
اللييه أشييار وقييد الشييريعة فييي العامة القواعد في وكذلك متفقة وصفاته

دل:  قوله في إليها يق كمنا ((  لن كم لإ لر ك ي كح ببنن كش كر لح كروا كفنن دل كر كمنننا ا كهنن كهنننا كظ دن لم
كمنا كن كو كط كم كب دث لل ك ي كوا دغ كب دل لر كوا دمي كغ بق لب كح دل دن ا كأ يكروا كو لر دشنن له يت لل دم كمنننا لبنننال كلنن

دل بز كن له يي رننا لب كطنا دل دن يس كأ يلروا كو يقرو كل ى كت له كع لل كن ال كمنا ال يمرو كل دع )[العراف:) كت
والثننم  بطننن ومنننا منهنننا ظهننر منننا (( الفرواحش ؟ هييذه كييم]33

سننلطناننا به ينزل لمن منا بنالله تشركروا وأن  الحق بغمير والبغ ي
ذكرهييا الخمسة الصو ل ) هذه) تعلمرون ال منا الله عل ى تقرولروا وأن
تختلييف الييتي الشييرائع من لكن عليها متفقة الشرائع جميع أن العلم أهل

أحكامهييا تختلييف أن لبييد هييذه والمم والمكان الزمان باختلف مصالحها
: فهي الكونية السنة أما وجل عز الله حكمة ، الحكمة تقتضية ما بحسب

اا وتعالى تبارك الله... ما تتبييد ل ل السيينة وهذه وغيرها العقوبات من قدر
دون الناس بعض عل العقوبة يضاعف قد وجل عز الله كان وإن تتغير ول

كينا النبي نساء في لنا سبق كما بعض كء ((  كسنا ب ي لن لب لن دن ال لت كمنن دأ لن كينن يكنن دن لم
عة كش لح كفنا عة لب كن بمي كب دف يم كع كضنا كهنا يي يب كل كذا كع دل لن ا دمي كف دع وقييد]30)[الحييزاب:) لض

كمييا الخيير البعييض ميين أكثر العمل على العاملين بعض تعالى الله يجزي
ميين سييبقها ميين علييى الجيير من كفلين نعم أعطيت فإنها المة هذه في

فيهييم قييا ل الييذين والسيلم الصلة عليه الرسو ل أصحاب في وكما المم
أنفننق لننرو بميننده نفسنن ي ( والذي:  وسييلم عليييه اللييه صلى الرسو ل
رنا أحد مثل أحدكم فييي  لكيين) نصننميفه وال أحنندهم منند بلغ منا ذهب

اللننه سننن أي"  المؤلييف ) قييا ل) اللننه (( سنة:  الله يقو ل العقوبات
) منصييوب) (( سنة أن أفادنييا التفسييير هذا في المؤلف " وأفادنا ذلك
بهيؤلء سيننا أي الليه سينة بهيم سيننا أي عيامله المحذوف المصدر على

بهييم سييننا المدينيية فييي والمرجفييين مرض قلوبهم في والذين المنافقين
عليهم الله سلط وأولياءه الله عباد نابذ من كل فإن سبق فيمن الله سنة

كن لف ي الله (( سنة لذي لل دروا ا كلنن دن كخ يل لمنن دبنن )) (( خلننروا المييم ) ميين) كق
مننافقهم ف ي المناضمية المم من"  المؤلف قا ل ولهذا مضوا بمعنى
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دن(( "  بنالمؤمنمين المرجفمين من كل كد كو لج لة كت لن يس له لل لل رال ال لدي دب  منييه)) كت
الله فيمحو الشرعية أما هي الكونية السنن غيره من ول أي غيره من ول
ال لها تجد لن الكونية الله سنة لكن تبد ل وربما ويثبت يشاء ما منييه ل تبدي
قييد العقوبيية هذه كانت وإن يستحقها بمن العقوبة إنزا ل في غيره من ول

.  أعلم والله عقوبة من للمخالفين لبد لكن تختلف
كك:  تعييالى اللييه يقييو ل يل كأ دس كي يس ((  لنننا لن ال لة كعن كع لسننا (( يسنألك) ) ال

قييوله وفي أعم أنه " والصواب مكة أهل " أي المؤلف ) قا ل) النناس
زا ل مييا السييؤا ل هييذا أن علييى دليييل سييألك يقييل ) ولييم) (( يسألك: 

اا عيين النيياس يسييأله وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييو ل علييى مستمر
بهييا التكذيب عليه الحامل يكون أن يحتمل الساعة عن والسؤا ل الساعة

مميين يورد والستبعاد التكذيب حامل كان إذا ممن يورد وهذا واستبعادها
بهييا اليقييان مع تكون متى استفهام سؤا ل عنها يسأ ل وتارة الكفار من ؟

ل أنييه للنيياس ليييبين عنهييا يسييأ ل وتارة المؤمنين من ؟ ممن يرد قد وهذا
السيياعة عن وسلم عليه الله صلى النبي جبريل سأ ل كما بها العلم يمكن

اا ل سأ ل ما  هو) السناعة ( مت ى:  قا ل اا اسييتبعاد اا ول وإنكييار استرشيياد
اا ولكن وقتها يكون متى يقييو ل قييد ولكيين الله إل يعلمه ل وقتها بأن إعلم
لن جبريييل سييؤا ل فيييه يييدخل ) ل) النننناس (( يسألك:  قوله إن قائل

علييى كييان سييأ ل حييين جبريييل بييأن عنييه فيجيياب الناس من ليس جبريل
كك ، الناس صورة يل كأ دس كي يس ((  لننا لن ال لة كع كع لسنننا أميير ؟ تكييون ) مييتى) ال

دل(( :  بقوله يجيب أن نبيه الله كمنا يق لن كهنا لإ يم دل كد لع دن له لع للنن )) (( قننل) ) ال
هييذا يقييو ل أن بييالجواب لرسييوله وجييل عز الله من تلقين وهذا بالجواب

كمننا(( :  قييوله أن عاميية للناس ليتبين وجل عز الله لقنه وإنما لن كهننا لإ يم دل لع
كد دن له لع لل بذلك الناس يقتنع حتى نفسه تلقاء من وليس الله من ) صادر) ال

كمنا(( :  وقوله   به ويوقنوا لن كهنا لإ يم دل كد لع دن له لع لل حصيير فيها الجملة ) هذه) ال
 ؟ طريقه ما

 ؟...:  الطالب
كمنا((  طريقه ، تقدير هو ما : ل الشيخ لن كهنا لإ يم دل كد لع دن له لع لل يعنييي ) نعييم) ال

لن:  كقييوله وهييذا وحييده اللييه عنييد إل علمهييا مييا لإ كه ((  لل يه ال كد دننن يم لع دلنن لع
لة كع لسنا وجييل عز الله إل الساعة تقوم متى يعلم أحد فل]34)[لقمان:) ال

تخييرص هييو فمييا واللحقييين السييابقين مين قيامها وقت عن قيل ما وكل
:  قا ل الله لن اليقين علم ذلك نعلمه كاذب
دل((  كمنا يق لن كهنا لإ يم دل كد لع دن له لع لل والملكييي البشري بالله الرسل ) وأعلم) ال

7



جبرييل سييأ ل لميا يعليم ل وكلهميا وجبرييل وسلم عليه الله صلى محمد
مننن بننأعلم عنهنننا المسننئرول ( منا:  قا ل وسلم عليه الله صلى النبي

واضييح منييك أجهل مثلك فأنا السائل أيها تجهل أنت كنت  فإذا) السنائل
دل((  كمنا يق لن كهنا لإ يم دل كد لع دن له لع لل الييتي العاميية السيياعة يشمل كما ) وهذا) ال

اا تشييمل العييالمين لييرب قبييورهم ميين الناس ويحشر تقوم السيياعة أيضيي
وقييامت قيييامته قييامت مييات ميين فإن إنسان كل موت هي التي الخاصة
((:  تعييالى قييوله لييذلك ويد ل الجزاء دار إلى الدنيا من انتهى لنه ساعته

كمنا لري كو دد ضس كت دف بي كن كأ عض لب در أ
يت ك يمرو وجييه إيش عيسى يا]34)[لقمان:) كت

 ؟ الدللة
 ؟...:  الطالب
 ؟ ذكرت التي الية من الدللة وجه إيش لكن : إي الشيخ

؟...:  الطالب
 ؟ يموت متى أحد يدري ل أنه من الدللة وجه : إيش الشيخ

؟...:  الطالب
. : ل الشيخ

؟... كذا ارض...الدللة : وجه الطالب
أي ففييي يمييوت أرض بييأي علمه انتفى إذا أنه الدللة وجه : أقو ل الشيخ

إليهييا يييذهب أن ميين النسان يتمكن الرض لن وذلك أولى باب من زمن
التصرف في له بما علمه انتفى فإذا تصرف فيه له ما والزمن يذهب ل أو

بيياب ميين فيييه يتصييرف ل بمييا علمييه فانتفاء لخر مكان من النتقا ل وهو
.  نعم أولى
كمنا(( :  وجل عز الله يقو ل كك كو لري دد (( تعلمييه ل أنييت أي بهييا ) يعلمييك) يي
كمنا كك كو لري دد شيء عنها يدريك ل يعني نافية تكون أن ) يحتمل) (( منا) ) يي

عنهييا تسييأ ل حييتى بها يعلمك شيء أي يعني استفهامية تكون أن ويحتمل
اا عرفتم بهييا وسييلم عليه الله صلى رسوله علم ينفي تعالى فالله كان وأي
لل((:  ) وقوله) يدريك (( منا:  له ويقو ل كع كل كة   كع لسنا ين ال يكننرو ) توجييد) كت

ربنا(( لري كق السناعة (( لعل:  قوله أن المفسر أو المؤلف صنيع  ظاهر))  
من مستأنفة جملة وأنها قبلها الذي بالفعل لها علقة ل مستأنفة ) جملة)

لل((  قريبة ولكنها أنت عنها تدري ل يعني الله كع كة كل كع لسنا ين ال يكرو ربننا كت لري كق
إلى المعربين بعض وذهب متوقعة أنها أي نعم للتوقع ) هنا) (( لعل و))

) مفعييو ل) (( ينندريك:  لقييوله ) مفعييو ل) السناعة (( لعل:  قوله أن
 ) لن) (( لعلبي بماذا؟ علق ، علق لكنه وثالث ثاني
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تييدري ل يعنييي قربها توقع عن يدريك وما يعني المعلقات ) من) (( لعل
اا قربها عن أولييى باب من وقوعها عن يدري ل قربها عن يدر لم ومن أيض
اا  عالمييا وسلم عليه الله صلى النبي يكون أن نفي وجل عز فالله كان وأي
غيره فعلم بذلك وسلم عليه الله صلى النبي علم انتفى وإذا بقربها أو بها
كبيرة قيمة بذي ليس الساعة عن السؤا ل إن ثم ينتفي أن أولى باب من

حييين قا ل حيث وسلم عليه الله صلى النبي إليه أشار ما الكبيرة القيمة ،
هييي  هييذه) لهنننا أعننددت مننناذا ( انظر:  قييا ل الساعة عن رجل سأله

الحقيقية القيمة لكن كبيرة قيمة هذا ليس تأتي ل أو تأتي متى أما القيمة
 لها أعد ماذا ؟ إيش النسان ينظر أن

لن:  بقييوله هييذا تعييالى الله أعقب ثم ومن  لإ كه ((  لل كن ال كعنن كن كل لري لف ككنننا دل ا
لد كع كأ دم كو يه ررا كل لعمي تقييوم أن احييذر يعنييي آخييره إلييى]64)[الحييزاب:) كسنن

لن هؤلء من وأنت عليك الساعة لإ كه ((  لل كن ال كع كن كل لري لف ككنا دل . ) نعم) ا
؟...:  الطالب
. العامل بعد : فليكن الشيخ

 ؟...:  الطالب
 تعلقها حتى عامل سبقها ما ، نعم ، : نعم الشيخ

...:  الطالب
أقعييد زيييد أقييام قلييت لييو ما مثل ابتدائية الجملة لكن استفهام...: الشيخ

. تعليق فيه ما أمر
.؟...:  الطالب
 عليه دخلت وما أن : مفعولها الشيخ

...: الطالب
يعنييي ، الفعلييين... المصييدر فتأويييل ، مصدرية هذه معلقة ما :ل الشيخ 

. نعم تركهم الناس أحسب
؟...:  الطالب
اا للتعليل تكون وقد للتأكيد : تكون الشيخ لعلكننم (( واتبعروه مثييل أيض

تكييون قييا ل وبعضييهم للرجيياء تكييون مييا لكن ذلك أشبه ) وما) تفلحرون
. المتكلم باعتبار ل المخاطب باعتبار للرجاء
لن:  وجل عز الله يقو ل لإ كه ((  لل كن ال كع كن كل لري لف ككنا دل لد ا كع كأ دم كو يه ررا كل لعمي )) كس

عيين والبعيياد الطييرد " معنيياه العلييم أهل قا ل ) اللعن) لعن الله (( إن
؟ ) بميين) (( الكننافرين:  وقييوله بييإن مؤكييدة جملة " وهذه الله رحمة

كن(( :  وقييوله بييه اليمييان يجييب وبمييا بييالله الكافرين كع كن كل لري لف ككنننا دل )) ا
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لد(( :  قييا ل ثييم الرحمة عن أبعدهم كع كأ دم كو يهنن ررا كل لعمي ليسييوا  يعنييي)) كسنن
بييين لهييم جمييع إنهييم بييل الثييم ميين وسييالمين فقط الرحمة عن مبعدين
لد((  العقوبة وبين الرحمة عن البعاد كع كأ دم كو يه ررا((  لهم هيأ ) أي) كل لعمي كس

را"   يقو ل)) اا يدخلرونهنا شديدة ننار فهييم بالله والعياذ بها يسعرون " نار
اا والحجارة وقودها فييي الييتي قلييوبهم إلييى تصييل الفئييدة علييى تطلع نار

  بالله والعياذ أجوافهم
اا فيهييا بيياقين ليسوا النار هذه  : يقييو ل سيينتين أو سيينة أو يييومين أو يوميي

كن لدي لل كخنا كهنا ((  ردا لفمي كب را"  ) قا ل) كأ إلييى المؤلييف أشار " خلرودهم مقدر
حيا ل ولكيين كفرهييم حيا ل ليييس الخلييود لن مقيدرة حيا ل هنيا الحيا ل أن

كن مقدرة حا ل هذه فالحا ل القيامة يوم مجازاتهم لدي لل كخنا كهنا ((  ردا لفمي كب )) كأ
راو ال المسييتقبل فييي الزميين اسييتمرار تفيييد ) هييذه) (( أبنند تفيييد وأز

ال للييه ثابت علم الله علم إن نقو ل ولهذا الماضي في استمراره اا أز وأبييد
كن:  وقوله لدي لل كخنا كهنا ((  ردا لفمي كب فيهييا اللييه صرح ثل ث آيات إحدى ) هذه) كأ
لن النسيياء سييورة فييي الثانييية والييية النييار أهييل خلييود بأبدية لإ كن ((  لذي لل ا

يروا كف يمروا كك كل كظ دم كو لن كل يك يه كي لل كر ال لف دغ كمي دم لل يه دم كوال كل يه كي لد ده كمي رقنا لل لري لال* كط لإ
كق لري كم كط لن كه كن كج لدي لل كهنا كخنا ردا لفمي كبنن فييي الثالثيية والييية]169)[النسيياء:) كأ
دن (( الجن سورة كم لص كو دع كه كي لل يه ال كل يسرو كر لن كو لإ يه كف كر كل كم كننا لن كه كن كج لدي لل كخنا
كهنا ردا لفمي كب رد منهييا واحييدة فييي بييل اليييات هذه بعض وفي]23)[الجن:) كأ
عقيييدة كييان " ولهييذا مؤبنندة غمير الننار إن"  قا ل من قو ل على واضح

لرحمة منافاة هذا في وليس كالجنة مؤبدة النار أن أهل السنة والجماعة
القدسي الحديث : في تعالى لقوله إبطا ل فيها ول وحكمته وجل عز الله

اولئييك بهييا أنييذر قييد العقوبيية هذه  لن) غضب ي سبقت رحمت ي ( إن
عييذر لهييم فليييس بهييا الحجيية عليهييم وقييامت يسييتحقونها ما فعلوا الذين

عيد ل هيذه فعقيوبتهم العد ل بمقتضى العمل بمقتضى أمروا قد فيكونون
السييبب ففعييل بشيييء أنييذر وميين ظلييم فيهييا وليييس وجييل عييز الله من

. نعم نفسه على جنى الذي فهو باختياره إليه الموصل
؟...:  الطالب
. ذلك على الزائد ) يعني) ربك شناء منا (( إال:  : قا ل الشيخ
كن:   وجييل عييز اللييه يقييو ل لدي للنن كخنا كهنننا ((  ردا لفمي كبنن كن ال كأ يدو لجنن يمينننا كي لل )) كو

كوال(( عنهييا يحفظهم ررا   لصمي )) ولمينننا يجنندون (( ال عنهييم  يييدفعها)) كن
را (( وال المطلييوب بحصو ل يتولهم المكييروه  بييدفع ) ينصييرهم) نصمير

اا يجدون ل فهم بحمييايتهم مطلوبهم لهم ويحصل يتولهم القيامة يوم أحد
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اا يجيدون ول الجنية إليى ويدفعهم النار من النيار هيذه مين ينصيرهم أحيد
تنفعهييم ل الكفييار هييؤلء لن الييدخو ل بعييد منهييا ويخرجهم عنها ويدفعهم
فييي شييفعاء يجدون قد فإنهم المؤمنين من العصاة أما الشافعين شفاعة

يخييرج أن دخلها وفيمن يدخلها أل النار استحق فيمن يشفعون اليوم ذلك
  منها

كم درو كي يب ((  لل كق دم يت يه يه يجرو لر لف ي يو لننا كن ال يلننرو يقرو كننننا كينننا كي كت دمي كننننا كل دع كط كه كأ للنن ال
كننا دع كط كأ يسروال كو لر والمجييرور والجار والظرف ظرف ) هذه) (( يروم )) ال

العامييل أن يحتمل ؟ عاملها فأين المتعلق يسمى الذي عامل من له بد ل
(( يجندون أنهييا ) ويحتمييل) (( خنالدين أنها ) ويحتمل) (( أعد:  قوله

أي محييذوف العامييل أن ويحتمييل الثلثيية العوامل فيها تنازعت ) فتكون)
وقييوله الواقع هو هذا وكل محتمل هذه وكل نعم وجوههم تقلب يوم اذكر

اللحييم يقلب كما جهة إلى جهة من تصرف ) أي) وجروههم (( تقلب: 
اا لينضج النار على يييوم يقل ) ولم) تقلب (( يروم:  قوله وفي بالله عياذ

الكييره سييبيل علييى نعييم الكره سبيل على منهم يقع المر هذا أن يقلبون
يب((  باختيييارهم ليييس وأنييه بييالله والعييياذ لل كق دم يت يه يه يجننرو لر لفنن ي يو لننننا ال

كن يلرو يقرو را فميهنننا (( خنالنندين:  قوله وهي نسيتها نقطة في ) نعم) كي أبنند
را: و فيهييا قييا ل ) كيييف) اا) (( سعمير هنييا بالسييعير المييراد لن ؟ ) مييذكر

كم:  قييا ل مؤنثيية وهييي النار سعير درو كي يب ((  للنن كق دم يت يه يه يجننرو لر لفنن ي يو لننننا ال
كن يلرو يقرو كننا كينا كي كت دمي كننا كل دع كط كه كأ لل كننا ال دع كط كأ يسروال كو لر (( يقرولرون:  ) قوله) ال

) يعنييي) (( وجروههم فييي الهيياء ميين القييرب وهييو حا ل أنها ) يحتمل)
كن((  التحسر هذا يتحسرون وهم تقلب يلرو يقرو كننننا كينننا كي كت دمي أن ) ويحتمييل) كل
(( ؟ قييولهم هييو مييا عنهييم وتعييالى سييبحانه اللييه حكاييية استئنافية تكون

كن يلرو يقرو كننا كينا كي كت دمي كننننا كل دع كط كه كأ للنن كننننا ال دع كط كأ يسننروال كو لر : المؤلييف ) قييا ل) ال
ميين علييى إل تييدخل ل النييداء يا لن ليش؟ للنداء وليست ) للتنبيه) (( ينا
اا أو حقيقة نداؤه يصح لن حييرف لنهييا نييداؤها يصييح ) ل) (( لميتو حكم
لمنييادى نييداء إنهييا " وقيييل للتنبميه"  إنهييا المؤلييف يقييو ل ، للتمني ليت

محييذوف والمنادى الله أطعنا ليتنا ربنا يا يقولون المقام يناسب محذوف
التنييبيه يكييون الو ل فعلييى الرسييو ل وأطعنا الله أطعنا ليتنا ربنا يا تقديره

تمنييوه الييذي التمني لهذا أنفسهم ينبهون كأنهم التحسر زيادة به يراد هنا
اا المنادى : يكون الثاني وعلى من ذكر دون التمني بذكر للمبادرة محذوف
اا إليه الخطاب وجه كينننا(( :  وقييوله تحسرهم شدة على يد ل فإنه كان وأي
كننا كت دمي كننا كل دع كط كه كأ لل كننا ال دع كط كأ يسروال كو لر أو حصييوله يعسيير ما التمني ) هذا) ال
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اا أشد هذا الوقت ذلك في يتعذر ؟ الوقت ذلك في يتعذر ما قو ل من تعذر
: الشاعر

رنا يعرود الشبناب لميت أينا"  " المشميب فعل بمنا فأخبره      يروم
كننا كينا((   كت دمي كننا كل دع كط كه كأ لل كنننا ال دع كط كأ يسنروال كو لر ) نحييذف) (( أطعنن) ) ال

كننا(( :  فنقو ل ) باللف) (( أطعننا اللف دع كط كه كأ لل كننننا ال دع كط كأ يسننروال كو لر ال
.  النون تشتبه لئل اللف إلى أشير أن يجب إنه تقل ) ول)
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